Till dig som är nybörjare
Om du är nybörjare verkar förmodligen IT-världen som en enda stor röra och meningen med
denna utbildning är att du ska få ett grepp om åtminstone en del av denna röra. Innan du
börjar är det viktigt att du är beredd på att detta kommer att ta tid. Du kommer säkert att vara
förtvivlad många gånger men du kommer förmodligen också att upptäcka helt nya möjligheter
i livet som du inte har en aning om idag. Alla som börjar denna utbildning har olika
förutsättningar beträffande kunskaper, tålamod och utrustning och möjligheter att komplettera
dessa.
Du kommer inte att komma in i en välordnad värld. Det finns brister när det gäller datorer,
operativsystem, utvecklingsverktyg, program och utrustning av olika slag samtidigt som allt
förändras hela tiden.
Samtidigt förändras världen så att det känns svårare och svårare att stå utanför IT-världen.
Utbildningen består av fyra avdelningar som du ser när du kommer in på den första
webbsidan studyit.eu nämligen Windows svenska, Mac svenska, Windows engelska och Mac
engelska. Om du t.ex. inte har tillgång till windows word kan du använda mackursen för
libreoffice writer som är ett gratisprogram. Windows svenska består av 17 kurser och övriga
består av de första 10 kurserna. Varje kurs består av ett kurshäfte på ca 35-40 sidor och en
video på ca 2 tim. Kurhäftet är mer genomarbetat än videon. Videon är tänkt som ett
komplement så att du ska ha lättare att hitta rätt bland alla olika sidor och knappar.
Arbetstiden för en kurs handlar om ca 15 timmar. Steg 1-3 är grundkurser och du bör ha
motsvarande kunskaper oberoende av vad du vill fortsätta med. I en del kurser användes
ganska gamla program t.ex officepaketet 2007. Office 2007 finns att köpa på nätet.
Tanken med hela utbildningen är att ge grundläggande breda IT- kunskaper och det är lättare i
ett äldre program. Nyare program är mer komplicerade men mycket fungerar som tidigare.
Kursen kan användas som en ettårig utbildning för att t.ex bli anställningsbar för ett speciellt
jobb eller för att komplettera tidigare kunskaper med ett nytt IT-område.
Om du har tillgång till hjälp kan det vara bra att veta att en genomgång av Skype finns i steg
15 och Team Viewer, som innebär att någon annan kan ta över din dator, finns i steg 4.
Om du är redo att sätta igång och inte har tillgång till någon hjälp kan säkert närmaste
bibliotek hjälpa dig att komma ut på nätet och att skriva ut det första kurshäftet. Pröva dig
fram innan du bestämmer dig för hur du ska arbeta. Om du vill använda en dator att jobba på
samtidigt som du ser videon finns det många olika sätt att köra video t.ex. TV, platta, mobil
eller dator.
Här följer nu en introduktionskurs om du vill pröva på hur det kommer att bli att jobba med
den här utbildningen.
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Steg 0
IT för nybörjare
Doro 507S, Samsung J5, en platta, en dator
Windows 10
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Inledning
Denna kurs ska ge en första inblick i vad IT handlar om. Här berör vi några
av de vanligaste IT-områdena.
Vi kommer först att gå igenom en ganska enkel mobiltelefon Doro 507S.
Samsung 5 J är en mer avancerad mobiltelefon där du t.ex. kan använda
telefonen som kamera.
Acer one 10 är en kombination av en dator och en platta. En platta är
ungefär som en mobiltelefon men det är inte säkert att man kan ringa med
alla plattor. Den stora fördelen med denna kombination är att du har tillgång
till ett riktigt tangentbord och ett USB-uttag. Du kan alltså ansluta mus,
skrivare och USB-minne. Trots detta är datorn lätthanterlig på resor, Acer
one 10 är 19x26 cm.
Tänk på att det inte alltid är användarens fel om du kör fast. Det finns fel i
de flesta program.
När du jobbar inom IT-området är utrustning och programlicenser inte
den stora kostnaden. Den stora kostnaden är tid.
Den telefon som behandlas kommer att kallas telefon 1. I vissa övningar
kollar vi vad som händer i den telefon vi ringer till och från som vi då kallar
telefon 2.

Doro 507S mobiltelefon
En av de enklaste mobiltelefonerna heter Doro och finns i olika modeller.
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Inuti telefonen

För att telefonen ska fungera måste du teckna ett abonnemang med en
leverantör t.ex. Telia Detta innebär att du får ett SIM-kort, en pinkod och en
pukkod. SIM-kortet ska installeras i telefonen. Gör detta genom att dra
bakstycket nedåt, ta bort batteriet och skjut in simkortet
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Du kan också använda Kontantkort. Du köper då ett SIM-kort i en affär.
Kortet ska också laddas med en summa som du kan ringa för. Detta gör du
genom att ringa och slå in en kod som du får.
Om du skulle behöva stänga av telefonen, t.ex. under ett föredrag håller du
den röda knappen nedtryckt en stund. Det kan också hända att din telefon
tappar kontakten med mobilnätet. I båda fallen håller du nere den röda
knappen tills du får möjlighet att mata in din pinkod. Om du misslyckas
med detta tre gånger måste du mata in din puk-kod.

Batteriladdning
Du måste se till att batteriet i din telefon är tillräckligt uppladdat. Detta gör
du t.ex. med den adapter som följer med telefonen. Längst upp till höger på
telefonens display kan du se batteriets tillstånd.

Doro 507S
Sammanfattning av Skärm och knappar
Mottagning

Batteri
Datum
Tid

Text

Text

Se text

UPP meny

Se text

Grön knapp

NED meny

Röd knapp

Snabbval A

Snabbval B

Snabbval C

1 2 ABC

3 DEF

4 GHI

5 JKL

6 MNO

7 PQRS

8 TUV

9 WXYZ

*

0_

#
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Ringa och ta emot samtal
Slå in telefonnummer till telefon 2 och tryck på grön knapp.
Tryck röd knapp när du vill avsluta.
Ring från telefon 2 till telefon 1 och svara genom att trycka grön knapp.
Tryck röd knapp när du vill avsluta.
Missat samtal
Ring från telefon 2 till telefon 1. Svara inte.
När du missat ett samtal står Läs i vänster textruta. Du får också det
telefonnummer som sökt dig på skärmen. Numret är markerat och du kan
ringa upp genom att trycka grön knapp. Du har en sammanfattning av
utgående, ingående och missade samtal i Menyalternativet Samtalslista.
Högerpil utgående samtal
Vänsterpil ingående samtal
Utropstecken missat samtal
Kontrollera att samtalslistan stämmer med dina tre samtal.
Menyer
I vänstra textrutan står det Meny i telefonens utgångsläge.
Om du trycker på vänstra knappen får du upp någon av de menyer som
finns. Du kan vandra fram och tillbaka bland menyerna med pil upp och pil
ned. Du hittar då nedanstående menyer.
Telefonbok
Meddelanden/SMS
Samtalslista
Alarm
Kalender
Miniräknare
ICE
Inställningar
Tryck röda knappen för att komma till utgångsläge. Tryck gröna knappen
för att komma tillbaka till senaste läge.
Du väljer meny med vänstra textknappen
Telefonbok
Telefonbok
Ny kontakt
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ICE
Namn person 1
Namn person 2
Tillför

Bakåt

Tryck vänster textknapp för tillför
Namn
Sv
Sv betyder att tangentbordet är i textläge. Skriv namn på den person du vill
registrera telefonnummer för. Om du vill registrera nummer för Per trycker
du 7 tangenten för att få ett P. Du får automatiskt ett stort P. Tryck 3
tangenten två gånger för e och 7 tangenten tre gånger för r.
Tryck NED knappen till t.ex. Mobil och registrera Pers mobilnummer. Du
får nu automatiskt siffror.
Tryck vänster textknapp för spara.
Välj meny telefonbok
Markera Per
Tryck vänster textknapp för Alt
Välj Ring för att ringa till Per.
ICE ska alltid finnas i telefonboken för att visa dina personliga uppgifter.
Hur du registrerar dessa visas senare.
Meddelanden/SMS
Meddelanden
Skriv meddelande
Inkorg
Utkorg
OK

Bakåt

Se till att Skriv meddelande är markerat.
Klicka vänster textknapp för OK.
Skriv meddelande
123
Vi raknar med
att vara
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framme 16.00
Till

Radera

Över rutan står 123 eller Sv vilket innebär att du har numeriskt tangentbord
eller tangentbord för text på svenska (dock inte åäö). Du skiftar med
tangenten för #.
Tangenten 1 ger i textläge ett antal tecken t.ex @ och ?
Tangenten * ger i textläge också ett antal tecken t.ex. $ och £
Tangenten 0 ger i textläge mellanslag.
Genom att trycka Till kan du välja mellan att ange ett nummer eller välja
någon i telefonboken.
Kontrollera meddelandet i telefon 2
Samtalslista
Samtalslista
Högerpil
Liljedalsdata (5)
Vänsterpil
Liljedalsdata
Utropstecken Liljedalsdat

Utgående samtal från mobilen
Ingående besvarat samtal
Ingående missat samtal

Genom att trycka Alt kan du välja mellan
Visa
Radera
Radera alla
Visa ger dig nummer och tidpunkt
Alarm
Du klickar PÅ och kan då registrera en tid för signal antingen en gång eller
varje vecka.
När du ställt in en tidpunkt kan du välja mellan att ändra eller stänga av
ringning.
Kalender
Du bestämmer datum och tid när du vill bli påmind om en händelse.
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Miniräknare
Miniräknare

Ange tal
Markera räknesätt
Ange tal
Markera =

+
X
/
=
t.ex.123
t.ex. x
t.ex. 5
615

ICI
ICI
Namn
Födelsedag
Längd
Vikt
Försäkring
Kontakt 1
Kontakt 2
Inställningar
Allmänt
Ljud
Display
Samtal
Meddelande
Trygghetslarm
Säkerhet
Allmänt
Datum & tid
Språk
Startup guiden
Innebär att du kan ställa in datum, tid, ringsignal, ringvolym,
textstorlek
Egna nummer
Spärra funktion
Innebär att du kan stänga av t.ex. alarm, miniräknare o.s.v.
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Ljud
Ljudinställningar
Ändra ringsignal, ljudstyrka, ringtyp
Signaler
Ringstyrka
Tyst
Ringtyp
Felsignaler
Display
Bakgrund
Textstorlek
Viloläge
Displayljus
Ljusstyrka
Samtal
Röstbrevlåda
Snabbval
Här kan du koppla tangenterna ABCD till namn och nr

Samsung J 5
Vi fortsätter med Samsung J 5 som är en mobiltelefon med flera finesser.

Inuti telefonen
För att telefonen ska fungera måste du teckna ett abonnemang med en
leverantör t.ex. Telia Detta innebär att du får ett SIM-kort, en pinkod och en
puk-kod. SIM-kortet ska installeras i telefonen. Gör detta genom att lyfta
höljet i botten av telefonen, ta bort batteriet och skjut in simkortet.
Du kan också använda Kontantkort. Du köper då ett SIM-kort i en affär.
Kortet ska också laddas med en summa som du kan ringa för. Detta gör du
genom att ringa och slå in en kod som du får i affären.
Bredvid ditt simkort finns möjlighet att installera ett minneskort. Detta är
ungefär som när man använder ett USB-minne på en dator och innebär att
du t.ex. kan spara ett antal bilder i din mobiltelefon
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Batteriladdning
Du måste se till att batteriet i din telefon är tillräckligt uppladdat. Detta gör
du t.ex. med den adapter som följer med telefonen. Längst upp till höger på
telefonens display kan du se batteriets tillstånd.
Slå på telefonen genom att trycka ned knappen på höger sida.
Du får nu upp meddelandesidan med t.ex. missade samtal.
Svep över skärmen. Klicka knappen i skärmens underkant.

Här har du ett antal appar
Klicka iconen program.
Här har du också ett antal appar.
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När du har ett antal punkter i underkant av en sida finns flera sidor som du
kan nå genom att svepa i sidled eller klicka på punkter.

Om du klickar den högra punkten i underkant får du upp ytterligare några
ikoner bl.a. microsoft apps/one drive. Denna ska alltså vara tom. Här finns
också ikoner för word on line, excel on line och powerpoint on line.
Genomgång av dessa kommer endast i avsnittet om plattan längre fram i
kursen.
Klicka Inställningar/Display/Skärmtimeout och ställ in en lämplig tid.
Klicka Inställningar/språk och inmatning och ställ in svenskt tangentbord.

En första orientering
När du slår på telefonen hamnar du på meddelandesidan där du t.ex. får veta
att någon sökt dig.
Svep över meddelandesidan.
Klicka knappen längst ned i mitten.
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Du hamnar nu på googlesidan
Här hittar du följande program/appar:
Epost
Kamera
Play butik
Google
Telefon
Kontakter
Meddelanden
Internet
Program
När det finns två eller flera prickar i underkant av en sida betyder det att du
kan flytta i sidled eller klicka på på prickarna för att få flera sidor. Du kan
alltid komma till googlesidan med långa knappen i underkant av telefonen.
Klicka knappen program.
Telefon
Kontakter
Meddelanden
Internet
Galleri
Kamera
Video
Radio

Epost
Kalkylator
Klocka
Verktyg
Kalender
Galaxy app

Smart manager
Inställningar
You Tube
Play butik
Chrome
Maps

Backa tillbaka till googlesidan med krokpilen.

Ringa och ta emot samtal
Klicka telefon eller kontakter.
Klicka tangentbordet längst ned till höger.
Klicka nummer till telefon 2
Klicka grön lur
Avsluta samtalet med röd lur och gå till appsidan med krokpil
Ring från telefon 2 till telefon 1 rutmönster
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Svara på samtalet genom att svepa åt höger och klicka grön knapp.
Detta är inställning när telefonen är ny. Du kan ändra till att svara med grön
knapp.
Klicka telefon/Inställningar/Svara på samtal och avsluta
Avsluta med röd knapp.
Stäng av båda telefonerna.

Missat samtal
Ring från telefon 2 till telefon 1 utan att svara. Du får nu meddelande att du
missat ett samtal.

Telefonsvarare
Du kan registrera nummer för telefonsvarare genom att klicka
Kontakter/Inställningar/Inställningar för röstbrevlåda.

Stänga av telefonen
Stäng av telefonen genom att hålla on/off knappen inne längre än vanligt.
Klicka stäng av
Nu visas tre knappar.
Tryck på Stäng av
Ring till telefon 1 från telefon 2
Du får nu meddelande att abonnenten inte kan ta emot ditt samtal.
Denna avstängning använder du alltså när du inte vill bli störd.
När du slår på telefonen igen måste du kanske ange din pinkod.

SMS
Gå till googlesidan och klicka program
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Klicka meddelande
Ta bort eventuella inaktuella meddelanden genom att klicka MER/TA
BORT
Klicka pennan underkant till höger
Klicka Ange mottagare.
Skriv in nummer till telefon 2
Klicka Ange meddelande
Skriv: Vi kommer fram till er ca 11.00 (Klicka SYM för att få fram siffror)
Det ska nu stå Svenska på mellanslagstangenten.
Klicka sänd
Kontrollera att ditt SMS kommit fram till telefon 2. Klicka mer klicka alla/ta
bort.
Återgå till googlesidan

Kamera
Gå till sidan galleri och rensa bort eventuella bilder och video
Klicka kamera
Gå till sidan program och klicka kamerasymbolen.
Genom att klicka kamera med två pilar kan du välja mellan normal kamera
och selfie.
Ta ett foto genom att klicka knappen med kamera.
Längst ned till höger ser du fotot och du kan se det bättre genom att klicka
på det.
Du kan ta bort det genom att klicka papperskorgen
Gå till galleri.
Klicka bilden och kontrollera om fotot blev OK
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Ta ytterligare ett foto och kontrollera om bilden blev OK
Gå till sidan program
Klicka galleri
Här ska du se de båda bilderna
Om du vill ta bort bilder klickar du på den och tar bort med papperskorg.

Telefonbok
Klicka knappen Kontakter.
Klicka + nere till höger
Skriv in telefon 2 som namn och telefonnummer
Klicka Spara

Ringa en kontakt
Klicka telefon
Klicka på kontakten
Klicka grön lur
Klicka MER/TA Bort om du vill ta bort kontakter
Klicka LOGG om du vill se översikt över samtal.

Kalkylator
Skriv 125
Markera x
Skriv 9
Markera =
Resultat 1 125
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Acer one 10
Inledning
Plattan/Datorn har ca 30 Gb hårddisk och kortäsare vilket innebär att du
kan köpa minneskort för att utöka minnet. Den stora skillnaden jämfört med
en normal dator är att här måste du klara dig med att klicka med
touchtagenter i plattan.
Vidare finns HDMI-port och USB port i datorn så att du kan koppla till en
större skärm, USB minne och skrivare. Uttag för högtalare och mikrofon
finns också.

Plattan
Ta bort plattan från tangentbordet.
Starta plattan och svep uppåt över skärmen.
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Ett tangentbord dyker upp och du kan logg in på din platta. Om du inte får
upp ett tangentbord klicka högerpilen där du ska ange lösenordet.
Tangentbordet påminner mycket om tangentbordet på en mobiltelefon
Om du saknar tangentbord i framtiden klickar du på tangentbordet i nedre
högra hörnet
Ta bort tangentbordet med krysset
Klicka rektangeln med pil nere till höger och se till att surfplatteläge är
aktiverat d.v.s. rektangeln med text surfplatteläge ska vara blå. Längst upp
till vänster finns tre iconer för skärmens innehåll. Den startsida som visas nu
med några programiconer kallar vi startsida 2. Den översta iconen där du
bl.a. kan nå utforskaren kallar vi startsida1och den nedersta där många
programiconer visas kallar vi startsida 3.
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Startsida 1

Startsida 2
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Startsida 3

Ordbehandling
Wordpad är en ordbehandlare som finns i de flesta datorer och plattor
Välj startsida 2
Långt ned på sidan hittar du wordpad
Starta wordpad
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Längst uppe till höger har du tre knappar för att kunna reglera
programfönstret. Knappen X stänger fönstret, knappen med en kvadrat gör
fönstret så stort som möjligt, knappen med flera kvadrater minskar fönstret
så att du kan jobba i flera fönster samtidigt.
Se nu till att fönstret är så stort som möjligt
Detta är ett ordbehandlingsprogram där du kan skriva, skriva ut och spara
dokument av olika slag.
Ett dokument kan t.ex. vara ett recept, ett brev, en offert eller ett protokoll.
Du ska nu börja med att skriva ett kort brev. Skriv nu direkt där markören
står
Skriv: Detta är brev 1
Du ska nu spara ditt brev på hårddisken

Utforskaren
Utforskaren ser nu ut så här
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Längst till vänster står Dokument under den här datorn
Klicka på Dokument
I den långa rutan överst står Den här datorn Dokument

Skriv brev1 i den långa rutan i nedre delen
Under rutan står RTF-format
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Det betyder att filen som innehåller dokumentet heter brev1.rtf
Spara brevet genom att klicka Spara eller tryck <Enter>.
Fortsätt på samma sätt och skriv och spara
Detta är brev 1
Detta är brev 2
Detta är brev 3
Detta är offert 1
Det ska nu se ut så här i utforskaren
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Utforskaren påminner mycket om utforskaren på en vanlig dator men om du
tittar närmare ser du skillnader. Du kan t.ex. inte hantera filer som vanligt.
För att ta bort en fil markerar du den och klicka ta bort överst på skärmen.
Om du vill göra en mapp klickar du ny mapp överst.
En fil markerar du och t.ex tar bort genom att klicka ta bort.
Om du tittar i mappområdet hittar du Secure Digital-lagringsenhet (D:)
Detta är minneskortet som finns i plattans vänstra kant.
Det går att går att hantera filer med plattan men det är lättare med en dator

Internet
Att betala räkningar
Gå in på handelsbanken.se
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Klicka på nedåtpilen till höger om logga in och välj Privat.

Klicka Kortläsare ansluten med sladd.
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Klicka <Jag legitimerar mig>
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Här plockar du fram det konto du vill betala från.
Första gången du betalar till en mottagare klickar du Registrera ny
mottagare och registrerar bankgir ellert motsvarande. Mottagarens namn
visas då och om du markerat Spara mottagare sparas mottagaren så att du
lätt kan plocka fram mottagaren nästa gång.
Registrera Belopp, Betalningsdatum och OCR-nummer/Fakturanummer och
klicka <Klar>.
Räkningen ska nu visas längst ned och du kan börja med nästa.

Att söka information
Webbläsaren Microsoft edge
Klicka fönstret till vänster i aktivitetsfältet
Sök på edge
Högerklicka och markera Fäst i aktivitetsfältet
Starta Webbläsaren Microsoft Edge.
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När Edge startats brukar alltid en viss förinställd hemsida komma upp t.ex.
http://www.google.se.
Adressen till denna hemsida (URL-adressen) hittar du högst upp på skärmen
i den långa rutan.
Sökning på internet med hemsideadress
Om du är intresserad av ett större företag kan du ofta chansa dig fram till en
adress.
Om du t.ex. är intresserad av Volvo skriver du http://.volvo.com eller
http://volvo.se
Sökning på internet med hjälp av sökmotor
Om du inte har någon adress kan du använda en sökmotor för att skaffa
information.
En av de mest kända är google.
Antag att du är intresserad av information om fiolbygge men inte vet var
man kan hitta sådan information.
Skriv in adressen: http://www.google.se.

Epost
Antag att du heter Andersson och är mycket intresserad av musik. Du spelar
själv fiol och är med i en symfoniorkester.
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Du har en kompis som heter Bengtsson och som bor i Afrika. Någon gång
per år träffas ni och spelar i samma orkester.
Andersson skaffar egen E-postadress
Gå in på: http://yahoo.com och klicka Mail.

.
Om du inte har ett konto
Längst ned på sidan finns alternativet Anmälan. Klicka här och fyll i dina
data.
Du väljer e-postadress/användarnamn men eftersom du inte kan använda en
adress som redan finns måste du oftast hitta på någon sällsynt variant. Om
du t.ex. skriver anderssson9991 kommer den kompletta adressen att bli
anderssson9991@yahoo.com. Skriv in adressen på rad 2 i adresslistan som
du hittar där du hämtade detta häfte.
Om du har ett konto
Om du har ett konto kommmer du att loggas in till detta vilket visas med en
icon med första bokstav i kontoadressen. Klicka på iconen och välj lägg till
eller hantera konto när du vill skaffa ett nytt.
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Klicka lägg till konto

Epostprogrammet som finns i Yahoo
Logga in som Andersson
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Du kan läsa ett mail genom att klicka på texten.
Logga ut som andersson genom att klicka på iconen A längst upp till höger
och välj Logga ut.
Bengtsson registrerar en egen E-postadress
Du väljer e-postadress men eftersom du inte kan använda en adress som
redan finns måste du oftast hitta på någon sällsynt variant. Om du t.ex.
skriver bengtssson9991 kommer den kompletta adressen att bli
bengtssson9991@yahoo.com.
Välj ett lösenord.
Klicka Mail
Klicka fortsätt
Klicka Inkorgen.
Logga ut som bengtsson genom att klicka på iconen B till höger och därefter
välja Logga ut.
Andersson skickar E-post till Bengtsson
Du är nu Andersson och ska skicka E-post till Bengtsson.
Starta Safari och gå in på Yahoo
Logga in som andersson och klicka mail.
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Klicka på knappen <Skriv> till vänster på skärmen.

Skriv bengtssons epostadress. Denna kommer att sparas automatiskt så att
nästa gång du ska skriva till bengtsson behöver du bara skriva ett b och
markera adressen.
Skriv Ämne Konserten i juni.

Skriv texten som ovan.
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Klicka knappen <Skicka > längst ned till vänster.

Webbhotell
För att starta en blogg eller hemsida måste man ha en plats på ett
webbhotell.

Kamera bild
Klicka startsida 3.
Svep över skärmen för att få fram alla ikoner.
Klicka ikonen Kamera
Du kan växla mellan vanlig kamera och selfie med piliconen överst till
vänster.
Ta ett foto genom att klicka på kamera i högra kanten
Kontrollera ditt foto genom att klicka ikonen foton på startsida 3.
Återgå till kamera
Ta ytterligare ett foto och kontrollera resultatet
Om du vill ta bort bilder markerar du en bild och klickar
Bilder kopieras automatiskt till one drive
Skriv uppp dina två bilder i adresslistan rad 15 och 16.
Kalender
Markera en dag och skriv händelse och tid.
Kalkylator
Skriv 125
Markera x
Skriv 9
Markera =
Resultat 1125
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Datorn
Starta datorn och logga in
Klicka rektangeln med pil och avaktivera surfplatteläge (brun färg)
De stora fördelarna är att du har tillgång till rutiner som du kanske känner
till sedan tidigare. Du kan installera en skrivare du har ett bra tangentbord.
Du har applikationer i aktivitetsfältet.

Tangentbordet
Här följer en allmän beskrivning av tangentbordet med exempel på vissa
tangenters funktion. Tangenternas funktion kan vara olika i olika program.
Tangent

Funktion

<Alt> och <Alt Gr>

Ger en alternativ funktion av vissa tangenter.
<Alt Gr> + 4 på det normala
tangentbordet ger t.ex. $

<Backspace>

Raderar tecknet till vänster om markören.
(den stora knappen med vänsterpil)

<Capslock>

Låser tangentbordet i Shiftläge. Ger stora
bokstäver men inte övre tecknet när man
använder tangent som har övre och undre
tecken. Visas med en lampa som lyser när
Capslock är påslagen.

<Ctrl>

Kan flytta markören ordvis tillsammans med
sidopil.
Om du vill markera t.ex. spridda filer kan du
ofta göra detta om du håller nere <CTRL>.

<Delete>

Raderar tecknet till höger om markören.
Raderar i allmänhet t.ex. en markerad fil
eller en markerad figur.

<Escape>

Avbryter något t.ex. en kopiering i Excel.

<End>

Flyttar markören till slutet av raden eller tillsammans
med <Ctrl> till slutet av dokumentet. Mycket
användbar.
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<Home>

Flyttar markören till början av raden eller
tillsammans med <Ctrl> till början av dokumentet.
Mycket användbar.

<Insert>

Ofta fungerar program så att man skjuter gammal
text framför sig när man tränger in ny text. <Insert>
fungerar som en strömbrytare om man vill ändra till
ett läge där man skriver över gammal text.

<Num Lock>

<Page Up>

Låser numeriska tangentbordet i sifferläge
eller låser upp numeriska tangentbordet till
alternativläge. Visas med lampa.
En sida tillbaka.

<Page down>

En sida framåt.

<Print Scrn>

Lagrar skärmens innehåll i Urklipp (en fil) så att du
kan skriva ut detta.

<Pil upp>

Flyttar markören till föregående rad.

<Pil ned>

Flyttar markören till nästa rad.

<Pil vänster>

Flyttar markören ett steg åt vänster.

<Pil höger>

Flyttar markören ett steg åt höger.

<Shift>

Ger stora bokstäver. Om du klickar i början
av en text och därefter tillsammans med
<Shift> i slutet av texten kommer du att
markera den mellanliggande delen.

<Tab>

Nästa tabbläge eller nästa inmatningsfält i
windowsprogram. Tillsammans med <Shift> ofta
föregående tabbläge eller inmatningsfält. (Knappen
längst till vänster med vänster och högerpil

Good luck!
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